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 فريق خبراء األمم المتحدة المعني باألسماء الجغرافية
 2019دورة عام 
  2019أيار/مايو  3 -نيسان/أبريل  29نيويورك، 
 )ب( من جدول األعمال املؤقت* 5البند 

 التقارير المقدمة من الُشعب التابعة لفريق الخبراء
   

 تقرير شعبة بلدان الشمال  
  

 موجز**  
 

ُيربز التقرير الكامل األنشطططططيت  الل ا طططططيتة ت دا  ططططط ب  بةدان الشطططططمال من  مؤ ر األم  املت د   
 ألمساء اجلغرافي ، ويتضمن مواد هتّ  الش ب . احلادي عشر امل ين بتوحيد ا

و ّثل النشطططال الرييسطططة لشططط ب  بةدان الشطططمال   عقد اجتماب مشطططدك ما  ططط ب  البةدان النا ق   
باهلولندي  واألملاني  التاب   لفريق خرباء األم  املت د  امل ين باألمساء اجلغرافي ،   إ ار مناسططب  أوسططا نيتاقا 

إىل  11اجتماعات مشطططططططططططططدا  بم األفرق  ال امة ، ُعقدت   برواسطططططططططططططل   الفد  من مشةت ندو  عةمي  و 
تشطططططططرين األول/أاتوبر، واسطططططططتضطططططططاف ا امل  د اجلغرا  الو ين   بة يكا. وددفت الندو  إىل إبراز دور  13

ار و ين وأمهي  امل ارف املتخصططصطط    اتيتوات ال زم  وو توحيد األمساء اجلغرافي ،  ا   ولع و ططا إ 
لةتوحيد، واختيار االخت فات   تسطططططططططمي  اتةا السطططططططططمات اجلغرافي ، ولديد الشطططططططططكل الكتا  ل مساء، 
وتيتبيق أ طططكال األمساء املنوون دا والدويا هلا وتثمين ا. وأتاحت الندو  أيضطططا فريططط  تسطططةي  الضطططوء عة  

وحّفزت املناقشططات حول سططبل إدار  د ر اآلراء  اآلراء واملصططاا املتباين  فيما يت ةق بتوحيد األمساء اجلغرافي 
عضواً من أعضاء   ب  بةدان الشمال، وقدموا عرو اً  19واملصاا واملوازن  بين ا. وحضر د ر املناسب ، 

واخنر وا   مناقشططططططططططات وات يططططططططططة  وقّيم  وتبادلوا م ارف  . وافتخرت  طططططططططط ب  بةدان الشططططططططططمال عة  وج  
أمساء  طط ا السطططامة، وخبد واحد   أمساء  ططط ا الكف ن، وخبد    اتصططوب باسطططتقبال خ خ  خرباء  

أمساء اإلنويت، ويبّم د ا األمر الب د املت دد الةغات لةشطططططططططططططط ب . وعة  الن و ال ي بدا   املناسططططططططططططططب ،    
 

 * GEGN.2/2019/1. 
 /https://unstats.un.org/unsd أعدَّ التقرير الكامل الٌّ من إينغفيل نوردالند وبيدر غامةتوفت. وسططططططططططططيتاا التقرير   املوقا ** 

geoinfo/UNGEGN/1st_session_UNGEGN.html ، بططططططططالططططططةططططططغطططططططط  الططططططل قططططططططد  دططططططططا فططططططقطططططط ، بططططططويططططططططططططططططططططفطططططططط  الططططططوخططططططيططططططقطططططططط 
GEGN.2/2019/77/CRP.77. 
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تفاوت   ُُنا توحيد األمساء اجلغرافي  بم البةدان، من حيث التنظي  واملبادئ والسططططياسططططات واإلجراءات. 
، املتاح  عة  املوقا الشططططبكة لفريق اترباء، جدول (1)ُنشططططر   الصططططف   الشططططبكي  املخصططططصطططط  لةمناسططططب و 

 أعماهلا، وقايم  املشارام في ا وال روض الل ُقّدمت، ووخايق ويور فوتوغرافي . 
ولبةدان الشططططططمال األورو  مصططططططة   مشططططططدا  فيما يت ةق بالتشططططططري ات املت ةق  باألمساء اجلغرافي .  

ف ميا البةدان    ططط ب  بةدان الشطططمال لدي ا قوانم وأنظم  مت ةق  بالةغات واسطططتخدام ا، ولكن قّة  من 
د ر البةدان لدي ا قوانم خايططططططط  باألمساء اجلغرافي . ففة  يسطططططططةندا والنرويا، اسطططططططت قت األمساء اجلغرافي  

القانون السططويدي حلفا الدا ، تشططري ات خايطط ،   حم أن األمساء اجلغرافي    السططويد ومي   وجا 
ال ي ينص عة  ت ةيمات لة فاظ عة  ممارسطططططططططط  حسططططططططططن  بشططططططططططنن أمساء األماان. و  فنةندا، جرت عد  
وطططاوالت لتنظي  توحيطططد األمسطططاء اجلغرافيططط  بطططالسطططططططططططططططبطططل القطططانونيططط ، وت ود  خر مبطططادر    دططط ا ا طططال إىل 

 ت اتاي  باألمساء اجلغرافي    أمر وزاري. . أما   الدامنرك، ترد مبادئ ونيتاق التشري ا2011 عا 
و   مو ططططوب  خر ي   بةدان الشططططمال األورو  ودو بموع  البيانات امل رفي  اليتبونيمي  الواسططط    

 النيتاق   املنيتق ،  ا   ولع وفوظات األمساء وبموعات األمساء اجلغرافي .
 

__________ 

 .https://unstats.un.org/Unsd/geoinfo/UNGEGN/Brussels.html انظر الراب  التايل:  (1) 

https://unstats.un.org/Unsd/geoinfo/UNGEGN/Brussels.html

